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:IB البكالوريا الّدولّية
مهمة واحدة   •

م استمرارية تعليمّية لألطفال من سن 3 إىل 19 عاماً •  أربعة برامج تُقدِّ
أكرث من 3600 مدرسة تابعة ملدارس عامل البكالوريا الّدولّية تطرح أكرث من 4500 برنامج   •

أكرث من 70,000 ُمعلِّم يُدرَّب كل عام   •
•  أكرث من مليون طالب ترتاوح أعامرهم بني 3 و19 عاماً

تعليم لعامل أفضل  



يتوّحد مجتمع البكالوريا الّدوليّة IB حول مهمة قوية 
وهي خلق عامل أفضل من خالل التعليم الّدوّيل العايل 
الجودة. تنضم إلينا املدارس بفضل سمعتنا كُمنظمة 

 رائدة يف مجالنا. 

تهدف البكالوريا الّدولّية إىل تطوير الشباب ذي 
الذهنية االستعالمية، املطلعني، املتعاطفني مع اآلخرين، 
والذين يُساعدون عىل خلق عامل أفضل وأكرث سلامً من 

خالل التفاهم واالحرتام ما بني الثقافات املتنوعة. 
ولتحقيق هذا الهدف، تعمل املنظمة يداً بيد مع 

املدارس والحكومات واملنظامت الّدولية لتطوير برامج 
تعليم دويل تتسم بالتحّدي وتتمتع بتقييم دقيق جداً. 

تُشجع هذه الربامج الطالب يف أنحاء العامل ليصبحوا 
متعلمني نشطني ومتعاطفني مع شعور اآلخرين وليك 

يستمروا يف التعلم مدى الحياة مدركني أّن اآلخرين عىل 
 اختالفاتهم قد يكونون عىل صواب أيضاً.
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مهمة 
واحـدة

م البكالوريا الّدوليّة  IB  أربعة برامج تعليمية عالية  تُقدِّ
الجودة تنطوي عىل تحٍد ملجتمع عاملّي من املدارس 

وتهدف إىل خلق عامل أفضل وأكرث سلامً. 
مة إلرشاك الطالب  طوال 45 عاماً طرحنا برامج ُمصمَّ

الذين ترتاوح أعامرهم من 3 إىل 19 عاماً يف تعليم 
يُسلِّحهم للحياة يف القرن الحادي والعرشين.

يعتنق طالب البكالوريا الّدوليّة IB ثقافاتهم وهم 
ُمنفتحون وُمتجاوبون مع الثقافات واآلراء األخرى. وهم 
منخرطون انخراطاً كامالً وُمتعلِّمون فضوليّون أبد الدهر.

تقع مالمح متعلّم البكالوريا الّدوليّة يف صميم 
برامجنا، وهي رؤية تعليميّة شاملة طويلة األجل 

تُدعِّم االستمرارية التعليميّة للبكالوريا الّدوليّة وتضع 
الطالب يف قلب كل يشء نفعله. إّن مالمح املُتعلِّم هي 

الشكل العمّيل لبيان مهمة البكالوريا الّدوليّة وهي 
توفر مجموعة من سلوكيّات التعليم التي تهدف إىل 

إلهام وتحفيز وتركيز جهود الطالب واملُعلِّمني واملجتمع 
املدرّيس بأكمله، فهي تُوحِّدهم لغرض ُمشرتك. 



ن   ُمتعلِّمو
دوليّة عقليّة  ذوو 

إّن الهدف من برامج البكالوريا الدولية كلها هو إعداد 
أفراد يفكرون بعقليّة دّوليّة ويسهمون يف خلق عامل 

أفضل وأكرث سلامً، من خالل إدراكهم أنّهم يشرتكون مع 
اآلخرين يف الطبيعة اإلنسانيّة ويف تعهد األرض والوصاية 

عليها. 
نسعى، كمتعلّمي البكالوريا الدولية، إىل أن نكون:

 ُمتسائلني 
نُنّمي ملكات فضولنا، ونُطّور املهارات الالزمة للتساؤل 

 والبحث. ونعرف كيف نتعلّم بأنفسنا ومع اآلخرين. 
ونتعلّم بحامسة ويستمر حبنا للتعلّم مدى الحياة.

 ُمطّلعني 
نطوِّر االستيعاب املبني عىل املفاهيم ونستخدمه، 

ونستكشف املعرفة عرب مجموعة من الفروع املعرفيّة. 
وننخرط يف القضايا واألفكار ذات األهميّة املحليّة 

والعامليّة. 
 ُمفكّرين 

نستخدم مهارات التفكري الّناقد والتفكري اإلبداعي 
يف التحليل ونبادر إىل العمل املسؤول حيال املشاكل 
املُعّقدة. ونتوّىل زمام املبادرة التخاذ قرارات منطقيّة 

وأخالقيّة.

 ُمتواصلني
نُعربِّ عن أنفسنا بثقة وإبداع بأكرث من لغة وبطرق كثرية. 

ونتعاون تعاوناً فعليّاً ونُصغي لوجهات نظر اآلخرين 
أفراداً وجامعات.

 ذوي مبادئ 
نترصّف باستقامة وأمانة وبحٍس شديٍد باإلنصاف 

والعدالة، واحرتام تجاه كرامة اإلنسان وحقوق الناس يف 
كل مكان. ونتحّمل املسؤوليّة عن ترصفاتنا وتبعاتها.

 ُمنفتحي العقل 
نفهم ثقافتنا وتاريخنا الشخيص وِقيَم اآلخرين 

رها حق تقدير. ونسعى لالطالع  وتقاليدهم ونُقدِّ
عىل مجموعة من وجهات النظر ونُقيِّمها، ونحن عىل 

استعداد للتعلّم واالستفادة من تجاربنا.
 ُمهتمني 

نُبدي العطف والحنو واالحرتام. ونلتزم بالتعاون لتقديم 
الخدمة ونعمل إلحداث تغيري إيجايّب يف حياة اآلخرين 

ويف العامل من حولنا.

 ُمجازفني
نتعامل مع الغموض بتدبّر وتصميم وعزم. ونعمل 

مبفردنا وبالتعاون مع اآلخرين الستكشاف أفكار جديدة 
واسرتاتيجيّات ُمبتكرة. ونحن ماهرون يف حل املشاكل 

ومرنون يف وجه التحديّات والتغيري.
 ُمتوازنني 

نفهم أهميّة توازن الجوانب املختلفة من حياتنا – 
الفكريّة، والبدنيّة، والعاطفيّة - لتحقيق الخري والسعادة 
والرفاهية الشخصيّة لنا ولآلخرين. ونُدرك عالقة االعتامد 

املتبادل بيننا وبني اآلخرين وبني العامل الذي نحيا فيه.
 ُمتأّملني 

مُنعن التفكري يف العامل ويف أفكارنا وتجربتنا. ونعمل عىل 
فهم مواطن القوة والضعف لدينا ليك ندعم تعلّمنا 

ومنّونا الشخّيص.
تشمل مالمح ُمتعلِّم البكالوريا الّدولّية عرش سامت 

تُقّدرها وتحرتمها مدارس عامل البكالوريا الّدولّية. نعتقد 
أّن هذه السامت، والسامت األخرى املامثلة، بوسعها 

مساعدة الناس عىل أن ُيصبحوا أعضاًء مسؤولني يف 
املجتمعات املحلّية والوطنّية والعاملّية.
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ترُثى  قوية  رؤية  الّدوليّة  البكالوريا  برامج  تتقاسم 
املُتعلِّم. مالمح  يف  املوصوفة  بالِقيَم 
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تعليم البكالوريا الّدولّية:
 •  يُركِّز عىل املُتعلِّمني 

برامج البكالوريا الّدوليّة IB التي تُركِّز عىل الطالب 
تُعزِّز العالقات السليمة واملسؤولية األخالقيّة 

والتحدي الشخّيص،
 •   يُطوِّر أساليب فّعالة للتعليم والتعلّم 

برامج البكالوريا الّدوليّة IB تُساعد الطالب عىل 
تطوير املواقف واملهارات التي يحتاجونها للنجاح 

عىل املستويني األكادميّي والشخّيص،
 •   يعمل ضمن السياقات العاملّية 

برامج البكالوريا الّدوليّة IB تزيد فهم اللغات 
والثقافات وتستكشف األفكار والقضايا ذات األهمية 

العامليّة،
 •   يستكشف املحتوى ذا املغزى 

برامج البكالوريا الّدوليّة IB تطرح منهجاً شاسعاً 
ومتوازِناً ومفاهيميّاً ومرتابطاً.



برامج   أربعة 
تحدي عىل  تنطوي 
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وبرنامج السنوات املتوّسطة مرٌن مبا يكفي الستيعاب 
ُمتطلّبات معظم املناهج الوطنيّة أو املحليّة. وهو 

يبني عىل املعرفة واملهارات واملواقف التي تتطّور يف 
برنامج السنوات االبتدائيّة يف البكالوريا الّدوليّة ويُعّد 

الطالب ملواجهة التحديات األكادمييّة يف برنامج الدبلوما 
والربنامج املهنّي يف البكالوريا الّدوليّة.

برنامج الدبلوما يف البكالوريا الّدولّية، للطالب من سن 
16 إىل 19 عاماً، وهو برنامج أكادميّي متوازن وينطوي 

عىل تحٍد مع تقييم دقيق جداً. يُعّد برنامج الدبلوما 
عهم  الطالب للنجاح يف مرحلة التعليم العايل ويُشجِّ
ليكونوا ُمشاركني نشطني يف مجتمع يكتسب صفة 

العامليّة بشكل متزايد. حظي الربنامج باالعرتاف والتقدير 
من جامعات رائدة عامليّاً.

الربنامج املهنّي يف البكالوريا الّدولّية، للطالب من سن 
16 إىل 19 عاماً، ويدمج املبادئ التعليميّة للبكالوريا 

الّدوليّة ورؤيتها ومالمح املُتعلّم يف برنامج فريد من نوعه 
يتناول خصيصاً احتياجات الطالب الذين يرغبون يف 

االنخراط يف التعليم املهنّي. 
يُتيح هذا الربنامج الفرصة للطالب لالستفادة من عنارص 

تعليم البكالوريا الّدوليّة ومُيكِّن املدارس من توسيع 
م  مشاركتها يف تعليم البكالوريا الّدوليّة. وهو ُمصمَّ

لتوفري مؤهل تعليمي ذي "قيمة ُمضافة" ملدارس برنامج 
الدبلوما التي تطرح بالفعل مساقات تعليم مهنّي 

لطالبها.

جميع برامج البكالوريا الّدولية:
لها بعد دوّيل قوي  •

•  تبني عىل محتوى من الثقافات التعليميّة حول العامل
•  تتطلّب الدراسة عرب مجموعة واسعة من املواد 

الدراسيّة
•  تشمل املواد الدراسيّة الفرديّة واملجاالت املُتجاوزة/

املُتداخلة املواد الدراسيّة
د بشكل خاص عىل تعلّم اللغات •  تُشدِّ

تُركِّز عىل تطوير مهارات التعلّم  •
تطرح الفرص للتخطيط والبحث الفردي والجامعّي  •

•  تُشجِّع الطالب عىل أن يُصبحوا أعضاًء مسؤولني 
ونشطني يف مجتمعهم

جميع الربامج تشمل:
•  منهجاً مكتوباً أو إطاراً للمنهج

•  تقييامً مناسباً لنطاق أعامر الطالب
•  فرص التنمية املهنيّة والتشبيك للُمعلِّمني

•  الدعم واالعتامد وتقويم الربامج للمدارس

وارتقت   IB الّدوليّة  البكالوريا  برامج  تطّورت 
املاضية.  45 عاماً  برسعة كبرية عىل مر 
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طُرح برنامج الدبلوما يف البكالوريا الّدوليّة يف عام 1968 
وكان الغرض منه تسهيل تنقل الطالب دوليّاً، مبنحهم 

منهج ومؤهل تعليمّي تعرتف به الجامعات حول العامل. 
ومن ذلك الوقت، طّورنا استمرارية تعليميّة للطالب من 

سن 3 إىل 19 عاماً.
كل مدرسة من مدارس عامل البكالوريا الّدوليّة فريدة 

من نوعها. تُطرح برامجنا يف املدارس الحكوميّة والخاصة 
والوطنيّة والّدوليّة والكبرية والصغرية. ومُيكن أن تُطرح 

الربامج فردياً ولكن هناك عدد متنامي من املدارس التي 
تطرحها جميعا كسلسلة تعليميّة.

برنامج السنوات االبتدائّية يف البكالوريا الّدولّية، للطالب 
من سن 3 إىل 12 عاماً، ويُركِّز عىل تطوير الطفل ككل 
كشخص ُمتسائل يف الصف الدراّيس ويف العامل خارجه. 

برنامج السنوات االبتدائيّة متجاوز للمواد الدراسيّة ومرٌن 
مبا يكفي الستيعاب ُمتطلّبات معظم املناهج الوطنيّة أو 
م أفضل إعداد للطالب لالنخراط يف برنامج  املحليّة ويُقدِّ

.IB السنوات املتوّسطة يف البكالوريا الّدوليّة
برنامج السنوات املتوسطة يف البكالوريا الّدولّية، للطالب 

من سن 11 إىل 16 عاماً، ويطرح إطاراً للتعلّم الذي 
يُشجِّع الطالب عىل أن يُصبحوا ُمفكِّرين ُمبدعني وناقدين 
د برنامج السنوات املتوّسطة عىل التحدي  وُمتأّملني. يُشدِّ
عاً الطالب عىل عمل روابط بني دراساتهم  الفكري ُمشجِّ

يف املواد التقليديّة وبني العامل الحقيقّي. 



البكالوريا  برامج  يجعل  الذي  ما 
نوعها؟ من  فريدة   IB الّدوليّة 

دولّية 
يبدأ التزامنا بالتعليم الدوّيل باالعتقاد بأّن السبيل الوحيد 
لفهم وتقدير ثقافة اآلخر يتحقق بعد أن يثق الفرد أوالً 

بثقافته. 
تنطوي العقلية الّدوليّة التي تتخلل برامجنا عىل ما هو 

أكرث من مجرّد تعلّم لغة ثانية. عىل سبيل املثال، يف مادة 
علم األحياء، قد يتعلّم الطالب عن بكترييا التيفوئيد 

ولكّنهم سيتعلّمون أيضاً عن أثرها عىل متوسط العمر 
املُتوقّع يف أحد الدول النامية. والطالب الذين يتعلّمون 
عن تاريخ بلدتهم أو منطقتهم قد ينظرون يف السياق 

األوسع والسياق التاريخّي ومؤثرات أحداث عامليّة 
بعينها، وكيف تُؤثِّر تلك يف بيئتهم املحليّة. 

ُمستقلة 
البكالوريا الّدوليّة IB وبرامجها فريدة من نوعها 

بطرق كثرية. فنحن منظمة غري ربحيّة وهذا يعني 
أنّه ال يوجد هناك ُمساهمون وبالتايل فإّن أي دخل 
فائض يُعاد استثامره يف عملنا. ونحن ُمستقلون عن 
أي مصالح سياسيّة أو تجاريّة. ونعمل يف 143 دولة 

ونعمل باستمرار مع األنظمة التعليميّة الوطنيّة. عىل 
سبيل املثال، تطرح معظم املدارس برنامج الدبلوما إىل 

جانب مساقات دراسيّة أخرى حيث إّن برنامج السنوات 
االبتدائيّة وبرنامج السنوات املتوّسطة مرنان مبا يكفي 

لدمج ُمتطلبات املناهج  الوطنيّة. 

قامئة عىل البحوث 
ال تقف البكالوريا الّدوليّة IB يف محلّها أبداً، حالها كحال 

العامل الذي تسعى إىل تحسينه عرب التعليم. فربامجنا 
ومناهجنا تتطّور وتخضع للمراجعة املُنتظمة لضامن أنّنا 
 .IB م أفضل تعليم ُممكن لطالب البكالوريا الّدوليّة نُقدِّ

تُشحُذ رؤيتنا دامئاً بالبحوث، بحوثنا وبحوث الهيئات 
األكادمييّة املُعتربة األخرى. 

وللُمربِّني املُبتِكرين واملُبدعني الذين ينتمون لثقافات 
كثرية ومختلفة دوٌر مهم جداً يف تطوير كل برنامج. مُتثّل 
الربامج املامرسة الجيّدة من جميع أنحاء العامل وتشمل 

عملية مراجعة املناهج املُعلِّمني املزاولني واملُمتحنني 
والخرباء يف مجال الرتبية والتعليم.

ونحن مرنون مبا يكفي ليكون بوسعنا االستجابة للبحوث 
الجديدة والدراسات الرتبويّة واالنخراط مع تحليالت 

الخرباء عندما يكون ذلك مناسباً. عىل سبيل املثال، 
م لتوفري  الربنامج املهنّي، أجدد مؤهالتنا التعليميّة، ُمصمَّ

إطار تعلّم مرن لتلبية احتياجات الطالب واملجتمع 
املحّيل والعامل الخارجّي. ونحن أيضاً ملتزمون بتعزيز 

الوصول إىل تعليم البكالوريا الّدوليّة باستكشاف القدرة 
عىل طرح مساقات برنامج الدبلوما عىل شبكة االنرتنت 

ليتسّنى للطالب الذين ليس بوسعهم تجربة تعليم 
البكالوريا الّدوليّة.

ُمعرتف بها عاملياً 
تنطوي برامجنا عىل تحٍد. وتُدرك الجامعات وأرباب 

العمل املستقبليني تعّمق وتوّسع العمل الدقيق واملُضني 
الذي ينجزه طالب البكالوريا الّدوليّة IB. ونتيجة 

لذلك، هناك الكثري من العلامء األدباء والفنانني املُلمني 
بالحساب وعلامء االجتامع القادرين عىل التواصل بأكرث 

من لغة من بني خريجي البكالوريا الّدوليّة IB. ومع هذا 
التوّسع، ال يُضحَّى بالتعّمق يف دراسة املواد الدراسيّة. 

وتُرّحب الجامعات أيضاً مبتطلب اإلبداع والنشاط 
والخدمة، ومتطلب املقال املُطّول (بطول 4000 كلمة) 

يف برنامج الدبلوما والذي يتطلّب البحث والتحليل 
والدراسة املُتعّمقة لتحضري الطالب للعمل عند مستوى 

العمل الجامعّي. 
أظهرت البحوث التي أجرتها الجامعات يف أسرتاليا وكندا 
واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكيّة أّن طالب 
البكالوريا الّدوليّة IB ُمستعدون جيّداً للجامعة. هناك 

2000 جامعة تقريباً من أفضل الجامعات يف العامل ترسد 
سياساتها لقبول طالب البكالوريا الّدوليّة IB عىل موقعنا 

 .http://www.ibo.org اإللكرتويّن
إّن النتائج مهمة بالتأكيد ونحن فخورون بربامجنا 

وبطالبنا ولكّن تجربة البكالوريا الّدوليّة IB تنطوي عىل 
ما هو أكرث من ذلك: فهي ليست طريقة للتعلّم فحسب، 

إنّها طريقة للحياة. 
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ومختلفة  كثرية  لثقافات  ينتمون  الذين  واملُبدعني  املُبتِكرين  للُمربِّني 
يف تطوير كل برنامج. دوٌر مهم جداً 
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ال متتلك البكالوريا الّدوليّة IB أو تُدير أي مدرسة. لكن 
املجتمع يتألّف من مدارس حكوميّة وخاصة تتفق معنا 

يف اآلراء واألفكار - نُطلق عليها مدارس عامل البكالوريا 
الّدوليّة. وال يوجد يشء اسمه مدرسة "منوذجيّة" ملدارس 
عامل البكالوريا الّدوليّة. ستجد هذه املدارس يف كل مكان 
من أسرتاليا إىل زامبيا، ويف 141 دولة أخرى بينهام. وأكرث 

من نصف هذه املدارس مُتّولها الحكومات.
جميع مدارس عامل البكالوريا الّدولّية: 

•  تتقاسم مهمة والتزام البكالوريا الّدوليّة IB بالتعليم 
الّدوّيل العايل الجودة 

•  اعتُِمَدت لطرح برنامج أو أكرث من برامجنا 
•  لها دور نشط وداعم يف املجتمع العاملّي ملدارس عامل 

البكالوريا الّدوليّة 
•  تُساهم مبعرفتها وتجربتها بهدف تطوير برامج 

IB البكالوريا الّدوليّة
•    ُملتزمة بالتنمية املهنيّة للُمعلِّمني 

إّن انضامم أي مدرسة إىل مدارس عامل البكالوريا الّدوليّة 
يتطلّب الكثري من االلتزام واملهنيّة لتُصبح املدرسة 

ُمعتمدة لطرح أحد برامج البكالوريا الّدوليّة. ويتطلّب 
ذلك االلتزام بِقيَم البكالوريا الّدوليّة IB، وفهمها، ومبهمة 

البكالوريا الّدوليّة IB والتبعات الطويلة األجل لالنتامء 
ملجتمع البكالوريا الّدوليّة IB الذي يُرشك املدارس 

 .IB بنشاط يف تطوير برامج البكالوريا الّدوليّة
ويتطلّب ذلك أيضاً الوقت لتدريب املُعلِّمني عىل أسس 

الربنامج واألساليب الرتبويّة وتقييم استعداد املدرسة 
قبيل االعتامد ثم إجراء التنمية املهنيّة املستمرة. 

تقع ِقيَمنا يف قلب كل يشء نفعله وهي بالتايل تكون 
مبثابة األسس التي نبني عليها ُمنظّمتنا. تُرشدنا مهمتنا 

وتُوفّر لنا مجال تركيز واضح حول ما نحتاج تحقيقه من 
أجل تطوير الشباب ذي الذهنية االستعالمية، املطلعني، 

املتعاطفني مع اآلخرين، والذين يُساعدون عىل خلق 
عامل أفضل وأكرث سلامً من خالل التفاهم واالحرتام ما بني 

الثقافات املتنوعة. 
وليك ننجح، نعمل مع أكرب عدد ممكن من املُربني من 
أنحاء العامل ونُرشكهم معنا، ومناهجنا العالية الجودة 

تعكس هذا. ونسعى إىل تعزيز املواقف اإليجابيّة وحب 
التعلّم عند املُعلِّمني والطالب.

 أكرث من 3600 مدرسة من 
الّدوليّة  البكالوريا  عامل  مدارس 
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يستجيب املُعلِّمون بحامسة ملعايرينا العالية ويحرضون 
ورشات عمل البكالوريا الّدوليّة IB ومؤمتراتها بانتظام 

ويُشاركون يف النقاشات عىل االنرتنت. يُشارك املُعلِّمون 
أيضاً يف عمليات مراجعة مناهج البكالوريا الّدوليّة 
وينضّمون إىل الفرق املسؤولة عن اعتامد املدارس 

وتقوميها وقد يصبحون قادة لورشات عمل البكالوريا 
الّدوليّة IB أو يصبحون ُممتحنني. تُخرج البكالوريا 

الّدوليّة IB أعىل املعايري املهنيّة لدى املُعلِّمني، وتُوفّر 
ز األفضل يف  أفكاراً وفلسفات وأسلوباً يُرشك ويُحفِّ

التعليم. 
ملاذا؟ 

يتقاسم ُمعلِّمو البكالوريا الّدوليّة IB مهمتنا لتقديم 
تعليم دوّيل عرب الربامج التي طُوِّرت باستعامل التجارب 
والخربات من أنحاء العامل. لقد كانت مساهمة املُعلِّمني 

ن جداً ُمشاركات  دامئاً أساسيّة لتطّورنا ونحن نُثمِّ
املُعلِّمني. 

ونحن ملتزمون بالكامل لضامن أن يكون املُعلِّمون جزءاً 
أساسياً من مجتمعناً ولتقديم أفضل الفرص املمكنة لهم 

 ليستمروا يف تعلّمهم. 

 أكرث من 70,000 
ُمعلِّم

ر ُمعلِّمو البكالوريا الّدوليّة IB هذا التأكيد الشديد  يُقدِّ
عىل تنميتهم املهنيّة املُستمرة بينام يتعرّضون لتحديّات 

باستمرار، حالهم كحال طالبهم.
تعقد البكالوريا الّدوليّة IB ورشات عمل حول العامل 

وتجلب املُعلِّمني معاً ليتعلّموا ويتبادلوا خرباتهم، 
لتدريب أكرث من 70,000 ُمعلِّم يف السنة. ونحن أيضاً 
ر القوة العامليّة لشبكة االنرتنت لتوفري مؤمترات  نُسخِّ

للُمعلّمني وفرص التشبيك وتدريب املُعلِّمني. 
يستجيب املُعلِّمون بشغف لحقيقة أّن الربامج األربعة 

جميعاً تشمل عنرصاً كبرياً من ثقة املُعلِّمني، بدالً من 
استعامل مواد التعليم/التدريس التقليديّة التي قد 
يكونون اعتادوا عليها. نحن نريد ملُعلِّمي البكالوريا 

الّدوليّة IB أن يكونوا ُمبتِكرين وُمبدعني. 
ال عجب أّن ُمعلِّمي البكالوريا الّدوليّة IB ُمتحمّسون جداً. 

"كمدرسة طرحت برنامج الدبلوما لقرابة 30 عاماً، ُيسعدنا اآلن إدارة مدرسة تطرح 
برامج البكالوريا الّدولّية IB الثالثة: برنامج السنوات االبتدائّية وبرنامج السنوات 

املتوّسطة وبرنامج الدبلوما يف استمرارية تعليمّية سلسة. فطالبنا ينتقلون من برنامج 
إىل اآلخر وهم ُمجهّزون بالكامل ملا هو مقبل عليهم. طالبنا يحلون املشكالت بتمّكن، 

 ونادراً ما يرتبكون بسبب ما هو غري ُمتوقّع وهم غالباً ُيلهمون مبحتوى املنهج "

غلني جونز مساعد ناظر املدرسة 
مدرسة هيلفرسم الّدوليّة، هولندا
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طالب البكالوريا الّدوليّة IB طالب واعون دوليّاً يتميزون 
بعقول منفتحة وقلوب منرشحة. يتعلّم جميع طالب 

البكالوريا الّدوليّة IB لغة ثانية، إىل جانب مهارات 
الحياة والعمل مع اآلخرين محليّاً وعامليّاً. ويُصبح 

الطالب مواطنني عامليني يتمتعون بوجهة نظر دوليّة 
بحق، ولكن ذلك ال يأيت عىل حساب لغتهم أو ثقافتهم. 
إنّنا نؤمن حقاً أّن السبيل الوحيد لفهم وتقدير اللغة أو 
الثقافة الثانية يتحقق بعد أن يُصبح الفرد واثقاً أوالً من 

لغته وثقافته. 
برامجنا ليست قامئة أساساً عىل االختبارات: النتائج مهمة 
بالتأكيد ولكن أفضل النتائج تتحقق بتمكني الطالب من 

تطوير تعلّمهم واالنخراط يف املنهاج. 
يقع طالب البكالوريا الّدوليّة IB يف قلب برامجنا. يتعلّم 

الطالب كيف يُفكِّرون بأنفسهم وكيف يقودون عمليّة 
التعلّم. واملُعلِّمون يحبون ذلك ويزدهر الطالب بهذه 

الطريقة.
واألهم من ذلك أنّنا نرى التعليم كنهج للحياة والعيش. 

تهدف البكالوريا الّدوليّة IB إىل إنشاء مجتمع من 
املتعلِّمني وتحسني مستوى املهنيّة داخل ذلك املجتمع. 

فنحن نريد لثقافة البكالوريا الّدوليّة IB أن تنترش يف 
أرجاء املدرسة، مام يُشجِّع سامت الرعاية واالهتامم 

والتنشئة واإليثاريّة املوجودة يف مالمح املُتعلِّم.
إّن الطالب وأولياء األمر املفعمني بالطاقة هم أيضاً 
سفراء ُمتحّمسون والكثري منهم يُؤيّدون البكالوريا 

الّدوليّة IB بأكرث الطرق بالغة وهي ضامن أن يُصبح 
.IB أبناؤهم طالباً من طالب البكالوريا الّدوليّة

من   أكرث 
عام كل  طالب  مليون 
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التعلّم.  عمليّة  يقودون  وكيف  بأنفسهم  يُفكِّرون  كيف  الطالب   يتعلّم 
الطريقة. بهذه  الطالب  ويزدهر  ذلك  يحبون  املُعلِّمون 

ibo.org          11



محّيل   مجتمع 
وعاملّي
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فهي  للتعلّم،  وسيلة  مجرّد  ليست   IB الّدوليّة  البكالوريا  تجربة  إّن 
عامل  إىل  السبيل  هي  سنويّاً  طالب  مليون  من  وألكرث  للحياة،  طريقة 

. سلامً وأكرث  أفضل 
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يتوىل طالب البكالوريا الّدوليّة IB دوراً نشطاً، 
ويساهمون، يف مدارسهم ومجتمعهم املحّيل ومجتمعهم 

العاملّي. ويُصبح شعور الطالب بالوالء ملا حولهم نهج 
حياة، فضالً عن التفكري أيضاً فيام وراء ما حولهم.

تُوفّر الكثري من مدارس عامل البكالوريا الّدوليّة لطالبها 
الفرصة للمشاركة يف برامج التبادل ليتسّنى لهم التعلّم 

من تجاربهم. عىل سبيل املثال، الطالب يف املدرسة 
الكنديّة الّدوليّة يف بانغالور يف الهند سافروا إىل تشيانغ 

ماي يف تايالند، حيث عملوا عىل مرشوع إعامر يف 
مدرسة ابتدائيّة حكوميّة. 

يف لبنان، تنخرط مدرسة ويلسربنغ لريننغ كوميونيتي 
بنشاط يف يوم الشباب العاملّي للتطّوع، كام تنخرط فيه 

مدارس عامل البكالوريا الّدوليّة األخرى. وتبادر الكثري 
من مدارس عامل البكالوريا الّدوليّة إىل العمل بناًء عىل 

الدروس العامليّة املواضيع التي تُنظّم سنوياً وتتوفر عىل 
.IB املوقع اإللكرتويّن للبكالوريا الّدوليّة

نحن منارس ما نُعلِّم أيضاً. فنحن ملتزمون بتوفري التعليم 
الجيّد للجميع. وقد تجعل العوامل الجغرافيّة واملاليّة 

واملوارد من ذلك أمراً صعباً ولكّننا منذ تأسيس البكالوريا 
الّدوليّة IB عملنا دون كلل للتغلّب عىل هذه العوائق 

لخلق عامل أفضل وأكرث سلامً من خالل التعليم.
لهذا السبب، اليوم أكرث من نصف مدارس عامل البكالوريا 

الّدوليّة ُممّولة حكوميّاً وللُمنظمة صندوق ِمَنح مالية 
لتعزيز وصول تعليمنا إىل املدارس. تتوفر املنح القصرية 

األجل للمدارس التي تعاين من تحديات مالية مؤقتة 
أو تلك التي تزيد فعلياً من وصول الطالب إىل برامج 

.IB البكالوريا الّدوليّة
وتقديراً لكيف بوسع البكالوريا الّدوليّة IB أن تساهم 

يف تطوير األجيال القادمة، تدعم حكومات أسرتاليا 
واإلكوادور واليابان وماليزيا وإسبانيا وكندا والواليات 

 IB املتحدة برنامج الدبلوما يف البكالوريا الدولية
يف الكثري من املدارس الحكومية. إّن رفع املعايري 

واملستويات التعليميّة كلام أمكن يُعّد جزءاً مهامً من 
سياسات الحكومات.

هل تريد االنضامم إىل مجتمع عاملي متنامي من أناس 
يتقاسمون مهمة ورؤية مشرتكة؟

نحن نرّحب بكم: 
IB لتصبحوا أحد طالب البكالوريا الّدوليّة  •

 IB لتجدوا مدرسة تطرح أحد برامج البكالوريا الّدوليّة  •
ألطفالكم

لتُدرِّسوا يف إحدى مدارس عامل البكالوريا الّدوليّة  •
IB لتتطّوعوا أو تعملوا مع البكالوريا الّدوليّة  •

•  لتدعموا مهمتنا وتنضموا إىل مجتمع البكالوريا الّدوليّة
 www.ibo.org أو تفضلوا بزيارة ibid@ibo.org اتصلوا مع

للحصول عىل املزيد من املعلومات



 IB كن أحد طالب البكالوريا الّدولّية  •
•  درِّس يف إحدى مدارس عامل البكالوريا الّدولّية 
•  أصبحوا إحدى مدارس عامل البكالوريا الّدولّية 

IB تطّوعوا أو اعملوا مع البكالوريا الّدولّية  •

 IB ادعموا مهمتنا وانضموا إ3 مجتمع البكالوريا الّدولّية
 www.ibo.org ;ع 

 < قليمّي للبكالوريا الّدولّية <= BCأو تواصلوا مع المكتب ا
منطقتكم: 

منطقة أفريقيا وأوروبا والرشق األوسط  
منطقة آسيا واملحيط الهادي 

منطقة األمريكتني

ibaem@ibo.org
ibap@ibo.org
iba@ibo.org
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"يف مدرسة كنغ إدوارد قررنا االنتقال إىل منهج 
البكالوريا الّدولّية IB مبفرده ألنّنا اعتقدنا أنّه سُيوفر 

تعليامً ينطوي عىل تحٍد حقاً وأنّه سيكون أفضل 
إعداد للدراسة الجامعّية."

جون كلوتن، أستاذ كبري، مدرسة كنغ إدوارد، برمنجهام، 
اململكة املُتحدة

"... مُيّكن الربنامج املهنّي املدرسة من إتاحة تجربة 
البكالوريا الّدولّية IB لنطاق أوسع من الطالب.

ديفيد بارز، مدير املدرسة، املدرسة األنغلو أوروبيّة يف 
إيسكس، اململكة املتحدة

"... أحد جوانب الربنامج املهنّي املفضلة لدّي أنّه ال 
ُيلّبي إحدى حاجات الطالب فحسب، بل حاجاته 

كلها"
روبرت غازدا، مدير املنهج، مقاطعة مدارس بنغامنت يف 

والية نيويورك، الواليات املُتحدة األمريكيّة

"االعرتاف بأكادميّية سينيكا كإحدى مدارس عامل 
البكالوريا الّدولّية التي تطرح برنامج السنوات 

االبتدائّية يجعلني فخورة جداً مبُدرِّسينا وموظفينا 
وأولياء األمر الذين كرّسوا أنفسهم ملساعدة طالبنا 
لُيصبحوا ُمتعلّمني مدى الحياة. بتهيئة بيئة ُينشئ 

فيها الطالب روابط بني ما يتعلّمونه يف الصف وبني 
العامل من حولهم، فنحن نُنشئ مواطنني عاملّيني 
سيكونون ُمجّهزين جّيداً لتوّيل أدواٍر قيادّية يف 

العامل. "
د. بروك كارول، مديرة مدرسة، أكادمييّة سينيكا، الواليات 

املُتحدة األمريكيّة 

"لقد غريَّ برنامج السنوات املتوّسطة أسلوبنا يف 
التعليم والتعلّم. فهو يتيح ملُدرِّسينا تعليم املساقات 

زة تحفيزاً حقيقّياً، وتُركّز عىل توقعات  الدراسّية املُحفِّ
طالبنا وطموحاتهم، وهو ُيتيح لطالبنا االنخراط يف 

منهاج قوي وتخيّيل وُمتداخل التخّصصات.
"إنّه أفضل برنامج لسنوات املرحلة املتوسطة يف 

العامل وأنا أحث جميع املدارس الطموحة أكادميّياً 
- ملُوظفيها وطالبها - أن تطرحه يف أقرب فرصة 

ون الطالب أفضل إعداد  ممكنة. بذلك، فهم سُيعدِّ
للتعليم مستقبالً، وسُيوفر لهم الربنامج وجهة النظر 
الفريدة املُلّمة ألنفسنا وللعامل من حولنا التي بوسع 

طالب البكالوريا الّدولّية IB اإلملام بها."
د. أنطوين سيلدون، ناظر كليّة ويللينغنت، مقاطعة 

بريكرش، اململكة املُتحدة


